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SISSEJUHATUS  
 

Lõputöö teema on edasiarendus 2020. aasta sügissemestri aksessuaaride disaini 

erialaprojekti aine raames valminud õlakotist (Lisa 1). Lisafunktsioonina õmblesin koti  

rihmale ja esipaneelile helkurniidiga mustri, mis oli inspireeritud Muhu, Torma, Karja ja 

Vigala rahvarõivastel kasutatud motiividest. Helkurniidi kasutamisel tekkisid  aga mitmed 

probleemid, mis tõttu otsustasin, et lõputöös tahaks proovida helkuri kasutamist mõne muu 

tehnikaga ning otsingu käigus jõudsin kuumpresstrüki tehnoloogiani. Idee on üsna uudne, 

sest seni Eesti disainiturul ei ole kuumpresstrükis kombineeritud nahka ja helkurit. 

Helkuri kasutamine tundus väärt ideena, sest Eestis on väga palju pimedat aega ning 

helkuri kasutamine kohustuslik (Riigikogu 2010). 2013-2014 aastatel tehtud uuringust 

selgus, et täiskasvanutest 77% peab oluliseks helkuri kandmist (TNS Emor 2014: 25). Selles 

kollektsioonis valminud aksessuaaridel olev helkurtrükk aga ei asenda põlve kõrgusel 

kantavat helkurit, sest kotti võidakse kanda auto suhtes näiteks liiga kõrgel või vale külje 

peal. Küll võiks aga antud kollektsiooni eseme kandmine suurendada võimalust, et autojuht 

märkab kandjat varem kui ilma helkurita inimest. 

Teoreetilises pooles annan ülevaate erinevatest kasutatavatest helkur- ja 

nahkmaterjalidest. Teises peatükis toon tabelina välja helkurdetailidega tooted, mida hetkel 

Eesti disainipoodidest leida võib. 

Lõputöö eesmärgiks on leida sobiva pinnatöötlusega nahad, millel kuumpresstrükki 

helkurkilega teostada ning tulemusi kasutada aksessuaarikollektsioonis “leatherli“. 

Kuumpresstrüki katsetused sobivate nahkade leidmiseks viin läbi Niini ja Rauami ettevõttes, 

mis on tegutsenud juba 22 aastat, pakkudes erinevaid digitaaltrüki teenuseid (Niini ja Rauam 

2021). Praktilises osas põhjendan ka valitud naha ja helkurkile valikut, mida kollektsiooni 

loomises kasutan. Resultaadina loon helkurmaterjaliga omanäolised disainielemendid, mis 

täiustavad nahkaksessuaare nii valgel kui ka pimedal ajal. Sihtrühmana näen Eesti disaini 

hindavaid naisterahvaid vanuses 20-45. 

Plaanin luua minimalistlike lõigetega aksessuaarid, mis kannavad endas rangemaid ning 

pehmemaid jooni ja vorme, moodustades ringjate helkurdetailidega terviku. Kollektsioon 

koosneb kuuest kotist: suurem ja väiksem seljakott, väiksem õlakott, mahukas käekott, vöö- 
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ja arvutikott, mis jõuavad kavandite ja prototüüpide tasemele. Lõputöö raames valmivad 

nahast neist kaks, suurem seljakott ja väiksem õlakott.   
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1. MATERJALID JA NENDE OMADUSED 
 

Käesolevas peatükis toon välja lõputöös kasutatavad põhimaterjalid. Esimeses alapeatükis 

võrdlen omavahel erinevaid helkurkilesid, kleebiseid, kangaid ja plastikhelkureid, toon välja 

nende eripärad, tugevused ja negatiivsed omadused. Teises alapeatükis analüüsisin 

omavahel nahkmaterjale, mida kasutati ka kuumpresstrüki katsetustes. 

 

1.1. Helkurmaterjalid 
 

Selles alapeatükis toon välja erinevad helkurmaterjalid ja nende omadused. 

Helkur ehk retrorefleksiivmaterjal on optiline materjal, mis peegeldab helkuris 

olevatele peegelpindadele langenud valguskiire tagasi valgusallika poole (Tallinna Ülikool 

2010). Nende elementideks on kas kolm ristuvat peegeltasapinda ehk prisma või valgust 

murdvad ja peegeldavad mikrosfäärid. Peegeltasapinnad peegeldavad valguskiired tagasi 

sama nurga all, kust need tulid (Kikas 2008). 

Selleks, et materjali või sellest tehtud toodet nimetada helkuriks, peab sellel olema 

CE vastavusmärgis ja viide standardile EN 13356, vesti puhul tähis EN 1150 või EN-ISO 

20471 (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet 2019). Ilma vastava standardita peaks 

materjali nimetama helkivaks. 

 

1.1.1 Helkurkiled  
 

Helkurkile on materjal, mida ka antud lõputöös 

kasutatakse. Illustratsioon 1 näitab, kuidas peegeldavad 

valgust klaaskuulid, mida sellel materjalil kasutatakse. 

Helkurkilesid on erinevate pressimistingimuste, toonide 

ja sertifikaatidega, sest neid kasutatakse erinevateks 

otstarveteks. Eesti disaineritest kasutavad helkurkilesid  

enda toodetel nt HÜÜP (Krunnipea 2021) ja Nulku 

(Estonian Design House 2021), kes on lisanud puuvillast  

kottidele helkurkiledega detailid teksti või erinevate 

kujundite näol . Võrdlesin erinevaid turul pakutavaid 

 

Illustratsioon 1. Kiirte peegeldamine 

klaaskuulis. (Janik jt 2017) 
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helkurkilesid ja nende omadusi (Tabel 1). Informatsiooni helkurkilede kohta leidsin 

järgmiste ettevõtete kodulehtedelt: Siser, Witpac, Stahls, 3M ja Geotime hinnapakkumisest .  

 

TABEL 1. Helkurkilede võrdlustabel.  

Nr  Nimetus 

(saadaval toonid) 

Materjal  Sertifikaadid  Kuidas tehnoloogiliselt kasutada ja 

hooldada?  

1.  Helkurkile  

Siser Reflex  

Silver (hõbe) 

  

Klaaskuulidega 

valgust peegeldav 

lõikurkile, keskmine 

paksus 160-170 µm.  

EN-ISO 

20471, VeganOK,  

Ökö-Tex Standard 

100 Class I,  

REACH n 

1907/2006/EU  

Kuumapress 155 kraadiga, pressida 15 

sekundit, kile eemaldada soojalt. 

Sobib puuvillale, polüestrile ja  nende 

segudele. Kannatab pesu kuni 60 

kraadi ja  triikimist. Kestab kuni 2 

aastat, kui hoida hoiustamisel otsese 

päikesevalguse ja tolmu eest, 18-26 

kraadi temperatuuri.   

2.  Helkurkile  

Siser Reflex  

Color (valge, 

punane, roheline, 

sinine, must, 

kuldne, kollane, 

roosa)  

Klaaskuulidega 

valgust peegeldav 

lõikurkile, keskmine 

paksus 160-190 µm.  

  

VeganOK,  

Ökö-Tex Standard 

100 Class I,  

REACH n 

1907/2006/EU  

Kuumapress 155 kraadiga, pressida 15 

sekundit, kile eemaldada soojalt. 

Sobib puuvillale ja polüestrile ja  

nende segudele. Kannatab pesu kuni 

60 kraadi, lisaks ka triikimist. Kestab 

kuni 2 aastat, kui hoida hoiustamisel 

otsese päikesevalguse ja tolmu eest, 

18-26 kraadi temperatuuri.  
 

3.  Helkurkile  

Siser  

Thermoreflex  

2000 (hõbe) 

Klaaskuulidega 

valgust peegeldav 

lõikurkile, keskmine 

paksus 180 µm.  

EN-ISO 

20471, VeganOK,  

Ökö-Tex Standard 

100 Class I,  

REACH n 

1907/2006/EU   

Kannatab 100 pesukorda 60 kraadiga, 

30 pesukorda 75 kraadiga, 30 

pesukorda 92 kraadiga. Soovitatakse 

hoida hoiustamisel otsest 

päikesevalguse ja tolmu eest, 18-26 

kraadi temperatuuril.  

4.   Helkurkile  

Siser  

Thermoreflex  

Plus (hõbe) 

Klaaskuulidega 

valgust peegeldav 

lõikurkile, keskmine 

paksus 155 µm.  

EN-ISO 

20471, VeganOK,  

Ökö-Tex Standard 

100 Class I,  

REACH n 

1907/2006/EU 

Kannatab 50 pesukorda 60 kraadiga. 

Soovitatakse hoida hoiustamisel otsest 

päikesevalguse ja tolmu eest, 18-26 

kraadi temperatuuril.  
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5.   Helkurkile  

Siser  

Extrareflex  

(hõbe) 

Klaaskuulidega 

valgust peegeldav 

lõikurkile, keskmine 

paksus 140-150 µm  

Ökö-Tex Standard 

100 Class I,  

REACH n 

1907/2006/EU  

Kuumapress 160 kraadi, pressida 5 s, 

eemaldada kile külmalt, pressida 10 s. 

Sobib polüamiidile, nailonile, 

silikooniga töödeldud ja teistele 

nõudlikele pindadele. Kannatab pesu 

kuni 40 kraadi. Soovitatakse hoida 

hoiustamisel otsest päikesevalguse ja 

tolmu eest, 18-26 kraadi 

temperatuuril.  

6.  Witpac NOVA-

FLEX 

6400 reflective (ko

llane, sinine, 

roheline, must, 

kuldne, punane, 

royal sinine, valge, 

neoonkollane, -

oranž, -roosa, 

taevasinine, holo 

must, hõbedane) 

Valgust peegeldav 

lõikurkile, keskmine 

paksus 70 µm 

  

EN-ISO 20471 

(hõbedane ja 

neoonkollane on ka 

süttimiskindlad, seega 

kasutatakse 

tuletõrjujate 

kaitseriietuses)  

Kile eemaldada külmalt, kuumapress 

160 kraadi, pressida 10 s. Sobib 

puuvillale, polüestrile ja  

akrüülisegudele. Kannatab pesu kuni 

60 kraadi. Soovitatakse hoida 

hoiustamisel otsesest päikesevalguse, 

tolmu ja niiskuse eest.  

7.  Witpac The  

Glow in the  

Dark 6500  

(heleroheline) 

Valgust peegeldav 

lõikurkile, keskmine 

paksus 120 µm 

-  Kannatab pesu kuni 60 kraadi. 

Soovitatakse hoida hoiustamisel 

otsesest päikesevalguse, tolmu ja 

niiskuse eest.  

  

8.  Cad-Cut  

Reflective  

II Heat  

Transfer Vinyl  

(hõbe) 

Keskmine paksus 

142 µm 

-  Pesemine lubatud. Soovitatakse hoida 

hoiustamisel otsesest päikesevalguse, 

tolmu ja niiskuse eest.  

9.  3MTM  

ScotchliteTM  

Reflective  

Material 5807  

Custom  

Cuttable  

Transfer Firm 

(hõbe)  

 - ANSI/ISEA 107,  

CSA Z96-15,  

Ökö-Tex Standard 

100 Class I, EN 471.  

  

 Kannatab 50 pesukorda 60 kraadi 

juures.  

Tabel autori koostatud. 
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1.1.2. Helkurkangas  
 

Turult leiab ka palju erinevaid helkurkangaid, millest saab õmmelda erinevaid riideid või 

lisada rõivastele ja aksessuaaridele helkivaid detaile. Lisaks erinevatele toonidele, leiab 

kangapoodidest isegi mustritega helkurkangast, kuid kestvad omadused, efektiivsus ja 

sertifikaadid on olulised, kui neid kasutada näiteks päästjate tööriietuses. Allolevast tabelist 

leiab eritüüpsed pakutavad helkurkangad ning nende omadused (Tabel 2). Informatsiooni 

helkurkangaste kohta leidsin järgmistelt kodulehtedelt: 3M ja Hello reflectives. 

 

Tabel 2. Helkurkangaste võrdlustabel.  

Nr  Nimetus (saadaval 

toonid) 

Materjal  Sertifikaadid  Kuidas tehnoloogiliselt kasutada ja 

hooldada?  

1.  3MTM ScotchliteTM 

Reflective  

Woven Fabric  

9910  

(hõbe)  

Klaaskuulikestega 

helkurkangas, 914,4 

mm x 50 m, 100% 

polüester  

OEKO-TEX,  

ISO 20471  

Sobivad detailid saab aluskangale 

õmmelda. Talub 30 tööstuspesu ja 

trummelkuivatust, tavalise 

pesumasinaga 100 pesukorda 60 

kraadiga.  

2.  3MTM ScotchliteTM  

Reflective 

Material8910  

(hõbe) 

1270 mm x 50 m, 

65% polüester, 35% 

puuvill  

ISO 20471  Sobivad detailid saab aluskangale 

õmmelda. Kannatab 50 pesukorda 60 

kraadi.  

  

3.  Mustriga 

helkurkangas  

(kamuflaaž, valikus 

hall, roosa ja sinine 

laiguline materjal) 

Kanga laius 137 cm, 

100% polüester  

 - Kangas kottide ja jakkide õmblemiseks. 

Kannatab pesu 40 kraadi.  

Tabel autori koostatud. 
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 1.1.3. Plastikhelkurid 
 

Plastikhelkureid oleme harjunud nägema nii 

jalakäijatel helkuritena kui ka jalgrataste 

kodaratel, mis teevad liiklejad autojuhi jaoks 

nähtavamaks. Helkur on tehtud tavalisest jäigast  

plastikust. Selle pind on sile, et valgus kergelt 

sisse pääseks ning keskmises kihis on suur hulk 

väikseid prismasid (Illustratsioon 2), mis 

peegeldavad valguse peaaegu samas suunas 

tagasi (Liibert 2003: 11). Nende plastikhelkurite 

edasiarendusena on loodud helkurkleebised, 

millest saab rohkem lugeda järgnevas 

alapeatükis. 

 

1.1.4. Helkurkleebised  
 

Helkurkleebised on edasi arendus klassikalisest plastikhelkurist. Selle materjal on tehtud 

õhemaks, rohkem pimedas helkivaks ning samuti on suurendatud prismade hulka, mis 

valgust tagasi peegeldavad (Technology Connections 2020). Helkurkleebiseid kasutatakse 

peamiselt liiklusmärkidel, kus need on kleebitud  teras- või alumiiniumalustele (Signaal 

2021). Liiklusmärgid peavad vastama karmidele nõuetele ning selle pärast on neil ka 

enamasti paljud serfitikaadid välja toodud. Eestis on nõutud standardid EVS 613 ja EVS-EN 

12899 (Majandus- ja taristuminister 2018).  

Lisaks liiklusmärkidele kasutatakse helkurkleebiseid ka erinevatel helkurdisainidel. 

Eesti disainis kasutab Helk helkurprossidel 3M patenteeritud helkurkilet (Helk 2021). Sellest  

mõjutatult tegin ka erinevate helkurkleebiste kohta võrdlustabeli, kus olen toonud välja 

nende erinevad omadused, sertifikaadid ning tehnoloogilised kasutusviisid (Tabel 3). 

Informatsioon pärineb 3M kodulehelt.  

 

Illustratsioon 2. Kiirte peegeldumine prismas 

(Janik jt 2017). 
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Tabel 3. Helkurkleebiste võrdlustabel.  

Nr  Nimetus 

(saadaval toonid) 

Materjal  Sertifikaadid  Kuidas tehnoloogiliselt kasutada 

ja hooldada?  

1.  3MTM Diamond  

GradeTM DG3  

Reflective  

Sheeting 4090  

(valge) 

914 mm x 45,7 m, 

prismaatiline leht. 

Kõik vajalikud 

sertifikaadid 

liiklusmärkide 

tootmiseks. 

Kasutatakse liiklusmärkidel, 

prinditakse vastav disain, 

lamineeritakse, eemaldatakse 

üleliigne materjal ja  kinnitatakse 

alumiiniumplekile. Garantii 10 

aastat. Materjal on ilmastikukindel. 

2.  3MTM High  

Intensity  

Prismatic  

reflective  

Sheeting 3930  

(sinine, pruun, 

roheline, oranž, 

punane, valge, 

kollane) 

Mikroprismaatiline, 

varieeruvad 

suurused olenevalt 

tellimusest  

 ASTM D4956 Type III, 

ASTM D4956 Type IV, 

ASTM Type III, 

ASTM Type IV, EN 

12899-1:2007 Type RA2, 

ETA R2  

Kasutatakse liiklusmärkidel, 

prinditakse vastav disain, 

lamineeritakse, eemaldatakse 

üleliigne materjal ja  kinnitatakse 

alumiiniumplekile. Garantii 10 

aastat. Materjal on ilmastikukindel. 

 Tabel autori koostatud. 
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1.2. Nahkmaterjalid  
 

Nahku töödeldakse väga erinevat moodi ja tänu sellele saavad need erinevad omadused. 

Lisaks sellele, et olenevalt loomast, on neil erinevad paksused ja suurused, saab neid 

töödelda väga erinevat moodi ning luua neile omapärane pealispind. Tabel 4 annab kerge 

ülevaate erinevatest nahkmaterjalidest ja nende alternatiividest, mida osaliselt lõputöös 

kasutan. Minu jaoks oli oluline, et saaksin enne materjali valimist ja kollektsiooni loomist  

teha katsetusi võimalikult erinevate töötlustega nahkmaterjalidega, et välistada 

ebaõnnestunud katsetustega materjalid ning liikuda edasi nendega, millel helkurkile püsima 

jääb ning kuumpresstrükk materjali pinda ei kahjusta. 

 

Tabel 4. Nahkmaterjalid ja alternatiivid. 

Informatsioon Visuaal 

Pinatex on tehtud ananassilehtede kiudest, mis on kaetud 

õhukese polümeerkihiga  (Meyer jt 2021).  

Illustratsioon 3. Pinatex Original 

Natural. 

Korktekstiili puhul on võetud korgipuul keskmisest ehk 

parimast kihist 0,3-0,4mm paksune kiht, mis liimitakse 

aluskangale, mis on tavaliselt kas tehtud puuvillast, polüestrist 

või segatud materjalidest (Bag Affair 2020).  

 Illustratsioon 4. Korktekstiil. 

Seemisnahk on pehme pealispinnaga materjal, mis on tehtud 

loomanaha sisemisest kihist (Matsuri Towel 2010).  

 Illustratsioon 5. Seemisnahk. 
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Rõivanahkadel on tihtipeale näha, et selle pealmine ning 

alumine kiht on erinevat tooni. See näitab, et pealmine kiht on 

liimitud ja pressitud alumisele, neid nimetatakse ka nappa 

nahkadeks, toonitakse tihti aniliiniga  (Nahatohter 2021).  

Tavaliselt tehase rõivanahk lamba- või tallenahast, et jääks 

pehme tulemus, kasutatakse nii kroompark- kui taimparknahka 

(Kani Leather 2021).  

 Illustratsioon 6. Rõivanahk. 

Tänu kemikaalide kasutamisele saab luua  

kroomparknahkadele väga varieeruvaid toone ja tekstuure, 

erinevate omadustega pindasid. Ajaliselt võtab parkimine vaid 

päeva ning hetkel on umbes 90% pargitud nahkadest 

kroompargitud (Axess 2017).  

 Illustratsioon 7. Kroomparknahk. 

Taimparknahkasid on paljude erinevate pinnatöötlustega ning 

vahepeal on isegi raske aru saada, kas tegu on taimparknaha või 

kroompargiga. Taimparknahk on palju rohkem aega nõudvam 

parkimisviis kui kroomparknahk ning toonimiseks kasutatakse 

taimi mitte kemikaale (Axess 2017). 

Illustratsioon 8. Taimparknahk. 

Tabel autori koostatud. 
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2. HELKURMATERJALI KASUTAMINE 

AKSESSUAARIDISAINIS 

 

Minu kui disaineri jaoks on oluline olla kursis sellega, mida pakutakse Eesti disainipoodides. 

See on vajalik ülevaate andmiseks ja loodud disainilahenduste eristamiseks ülejäänud turust. 

Tabel 5 annab ülevaate Eesti disainipoodides müüdavatest esemetest. Selleks külastasin 

järgnevaid e-poode: Eesti Disaini Maja, Krunnipea, Levi, Ehestu, Les Petites. 

Lisainformatsiooni saamiseks külastasin Marati, ExtraWize, Helk, Reflective Zoo ja Velkuri 

kodulehtesid ja Õpilasfirma Helgits Facebooki kodulehte. 

 

TABEL 5. Ülevaade helkurdetailidega esemetest Eesti disainipoodides.  

Visuaal Bränd ja kirjeldus  

 Illustratsioon 9. ExtraWize Urban Grey 

Citydisk (ExtraWize 2019). 
 

ExtraWize on Eesti bränd, kes pakub erinevaid helkivaid aksessuaare 

ja kasutab „3M“ patenteeritud helkivat materjali (ExtraWize 2019). 

Nende valikust leiab helkureid, jalatsipaelu, helkureid vankritele ja 

tõukeratastele. Kui Citydiskil on helkuri osa keskel ning nöörile on 

lisatud helkurpael, siis nende valikust leiab ka  Glodiski, millel on 

helkuri osa  ümbritsetud helkiva silikooniga.  

 Illustratsioon 10. Helkurkott by Nulku 

(Estonian Design House 2021). 

Nulku on Eesti bränd, kelle taga on Kristiina Nurk. Ka tema on lisaks 

nahkaksessuaaridele teinud tugeva riidest kandekoti, mille peale on 

trükitud helkurkleepsud (Estonian Design House 2021).  
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 Illustratsioon 11. Helk. Birdie (Helk 

2021) 
 

Helk on samuti kohalik bränd, kes toodab haaknõeltega kinnitatavaid 

helkuraksessuaare ja selleks kasutab 3M patenteeritud helkurkilet 

(Helk 2021).  

 Illustratsioon 12. Velkur Classic 

(Velkur 2021). 

Velkur on disainibüroo MIKL ideest välja kasvanud bränd, kes on 

helkuri tõstnud järgmisele tasemele. Toodetes kasutatakse nahka, 

plastikut, roostevabat terast. Sees on patareidel töötav valgus, mida 

saab vastavalt vajadusele sisse ja välja lülitada (Velkur 2021). 

Lisaks Velkur Classicule pakuvad nad ka Velkur Basicut, mis on 

helkiv patareil töötav valgusriba.  

 Illustratsioon 13. HÜÜP puuvillast 

helkurkott (HÜÜP 2021). 

HÜÜP helkurkotid on Eestis disainitud ja toodetud, mis on tehtud 

puuvillasest või taaskasutatud puuvillasest materjalidest ja  kannavad 

endas tugevaid keskkonnakeskseid sõnumeid (HÜÜP 2021).  

 Illustratsioon 14. March Design Studio 

helkur.  

March on Leedu bränd, kes hoolides innovatsioonist, puhtusest ja  

nutikusest loonud omapärased tooted, mis sobivad oma 

universaalsuses kõigile inimestele. Krunnipeas on nende valikust 

müügis haaknõelaga kinnitav helkur, kuid nad toodavad ka helkivaid 

kandekotte, helkiva pinnaga  t-särke ja rippuvaid helkureid (March 

2021).  
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 Illustratsioon 15. Magisso termospudel 

(Krunnipea 2021).  

Magisso on Soome bränd, kelle toodangust Eesti poodidest leiab 

helkurtermospudeli (Krunnipea 2021).  

 Illustratsioon 16. Katré 3in1 kott 

punase rihmaga ja helkur muster (Arula 

2021) 

Katre Arula ehk Katré on Eesti disainer, kes kasutab enda disainides 

ära tekstiili- ja  tootmisjääke (Arula 2021). Oma 3in1 kottides on ta 

osad mustrid teinud ka helkuriga.  

 Illustratsioon 17. Marat helkurlogoga 

beanie (Marat 2021). 

Marat on Eesti ettevõtte, mis alustas tegevust juba 1920-ndatel 

(Marat 2021). Tänaseks on turule jõutud väga omapärase 

tänavastiiliga ning pimedas kandmiseks on müüki toodud ka  beanie, 

millel Marati logo on tehtud helkuriga.  
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Illustratsioon 18. Reflective Zoo. Gran 

Zorro.  

Reflective Zoo on samuti Eesti bränd, kes alustas oma tegevust 2019. 

aastal. Nad teevad erinevate kujudega helkureid, kasutades 

pleksiklaasi ja  ka liiklusmärkidel kasutatavat helkurkilet 

(Reflective Zoo 2021). Lisaks helkuritele müüvad nad ka puuvillasest 

materjalist kandekotti, millel on helkiv rebane.   

Illustratsioon 19. SEIF.  

SEIF on rõivabränd, mis kasvas välja Kairi Getmani magistritööst. Ta 

pakub naturaalsetest materjalidest mantleid ja kindaid, millele on sisse 

kootud helkurniit, mis teeb kandja pimedal ajal nähtavamaks (Getman 

2021).   

Illustratsioon 20 ja 21. Helgits kahtepidi 

kantav helkurpross (Helgits 2021). 

Õpilasfirma Helgits tooteid ei müüda küll disainipoodides, kuid 

Põlva õpilased teevad prosse, mis on kahte pidi kantav. Ühel poolel 

on puidust värviline looma kujutis ja  teisel pool on helkurmaterjal 

(liiklusmärkidel kasutatav kleebis). Nende kahe kihi vahele on 

paigutatud magnet ja  komplektis on ka magneti teine pool, millega 

saab prossi sobivasse kohta kinnitada (Helgits 2021). 

Tabel autori koostatud. 
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Ülevaatest on näha, et Eesti disainis on küll helkuritele mõeldud, kuid nahast 

aksessuaare, millele oleks kuumpresstrükis helkurdetaile lisatud, puuduvad. Sellest saab 

järeldada, et minu loodav kollektsioon erineb ülejäänud turust. 
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3. AKSESSUAARIKOLLEKTSIOON „LEATHERLI“ 
 

Käesolevas peatükis annan ülevaate lõputöö praktilisest osast. Esimeses alapeatükis avan 

helkurdetailide kujunduslahendusi ja nende edasiarendust. Katsetuste peatükis teen analüüsi 

nahkmaterjalide katsetuste kohta kuumpresstrükis. Kolmandas alapeatükis on ülevaade 

vormiotsingute kohta ning jõuan välja oma teostava kollektsiooni prototüüpide 

valmistamiseni. Viimases alapeatükis avan kollektsiooni valmistamise etapid  ja tulemused. 

 

3.1. Kujunduslahendused 
 

Katsetusteks olin kavandanud kaks erinevat logo, et 

näha, kuidas toimib voolav tekst (Illustratsioon 22) ja 

kuidas rohkem nurgeline ja üksikute tähtedega 

kujundus (Illustratsioon 23).  

Ettevõtte nime Leatherli mõtlesin välja 

ajurünnaku käigus enne lõputöö alustamist, kui otsisin 

nime, mis annaks tulevikus edasi brändi olemust ning 

millega sooviksin pärast kooli lõpetamist edasi 

liikuda. Sellest inspireeritult on ka esmase 

kollektsiooni nimeks „leatherli“, et tekitada juba 

algusest peale seoseid ja jääda meelde just selle 

nimega. Samuti on lõputöö raames loodav 

kollektsioon aluseks sellele, mida tulevikus tegema hakkan. Katsetasin paljude erinevate 

fontidega, kuid katsetamiste käigus tundusid klassikaline suurtähtedega ja voolava 

käekirjaga fondid need, millega soovisin edasi töötada. 

 Minu ideeks oli kasutada helkurdetaili elemendina ringi, sest see on kujund, kuidas 

ilmselt helkurit kõige rohkem tänavapildis näeme. Puuduvate nurkade tõttu on ka raskem 

helkurit naha küljest lahti saada ning tänu sellele jääb detail kotile kestvam. Samuti olen 

tähele pannud, et olen ringi motiivi ka varasemas loomingus kasutanud, kuid seda veidi 

abstraktsemalt (Lisa 2) ja kuna soov on ka vormis segada sirgeid jooni ümaratega, tundub 

ringi ühildamine joontega sobiv lahendus. Soovisin ringi täiendada detailidega, mis helkuri 

peamist ülesannet ehk pimedas helkimist ei takistaks ega suurel määral vähendaks. Seetõttu  

  

 

Illustratsioon 22. Voolava fondiga logo. 

  

Illustratsioon 23. Suurtähtedega logo. 
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hakkasingi otsima inspiratsiooni ja 

erinevaid võimalikke detaile, kuidas lähedalt 

vaadates saaks helkurdetailile iseloomu lisada. Olen 

varem tehtud aksessuaaridel kasutanud erinevaid 

rahvuslikke mustreid, kuid sellest tahtsin edasi 

liikuda. Detaile hakkasin otsima enda telefoni 

galeriist, sest olen ka varem enda pildistatud 

esemetest mõtteid arendanud. Minu tähelepanu 

köitsid näiteks pildid virmalistest, säraküünaldest, 

ilutulestikust, metsast ja rabast. 

Esimesteks katsetusteks kavandasingi ümara 

detaili, millel on aukudena kujutatud ilutulestikku 

(Illustratsioon 24). Ilutulestiku mõtte taga on 

tegelikult igatsus sündmuste tähistamise ning 

suuremas seltskonnas viibimiste järgi, mis meid 

kõiki viimase aasta jooksul mõjutanud on. Kuna ma 

siiski polnud ilutulestiku elemendiga väga rahul, 

sest see koosneb paljudest pisikestest detailidest, 

mida on ebamugav eemaldada, siis jätkasin 

otsingutega. Valmistatud ideetahvlile olin lisanud 

palju pilte metsast, rabast, virmalistest, lilledest ning 

otsustasin üldiselt looduslike detailidega edasi liikuda. Proovides edasi anda metsa või 

männioksa detaile, hakkasin aga ringi kuju liigset murdma ning sellega edasi liikuda ei 

soovinud. Samuti oli keeruline suurt hulka männiokkaid oksa küljes töötama saada ning 

tekkis palju pisikesi üksikuid detaile, mille pikaajaline püsimine nahal mind kahtlema pani.   

Vaadates oma täiendatud ideetahvlit (Lisa 3), märkasin, et mu pilku on püüdnud 

erinevad lendavad linnud, putukad ning proovisin joonistada erinevaid linde, mesilasi, kiile 

jne. Tiivuliste peamine tähendus minu jaoks on vabadus ja kuna see on isiklikult oluline, 

otsustasingi selle mõttega edasi töötada. Kõikidest erinevatest lendavatest olenditest 

õnnestusid kõige paremini koolibri (Illustratsioon 26) ja kiili (Illustratsioon 25) detailid. 

 

 

Illustratsioon 24. Ilutulestikuga 

helkurdetail.  

 

Illustratsioon 25. Kiiliga 

helkurdetail. 
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Eesmärgiks oli luua kaks erinevat detaili, üks 

voolavate joonte ning teine veidi nurgelisem, et siis 

pärast katsetuste tegemist kontrollida, kas mõlemad 

on püsivate tulemustega või on kummalgi kergem 

helkurit lahti saada. Erinevate joontega katsetades 

jõudsingi koolibrini, millel on segatud 

nurgelisemaid ja voolavamaid jooni. Kiili edasi 

andes oli tulemuseks voolavate joontega detail, mis 

ühendub ka varem loodud logoga. Minu jaoks on 

oluline samal ajal mõelda ka sellele, kuidas ma 

soovin, et mu brändi logo või olemus inimestele meelde jääks, kuigi praeguses etapis ei ole 

midagi kindlat välja kujunenud ning süvenen sellesse väljaspool lõputööd. 

 

3.2. Materjalide katsetused 
 

Esimesed katsetused toimusid Niini ja Rauami trükikojas 19.02.2021. Katsetuse tegemiseks 

on vaja masinaga lõigata helkurkilele disainid ja eemaldada üleliigne helkur. Kuumpressil 

peab olema 155 kraadi ja nahk peab pressis olema 10 sekundit. (Siser 2021:1) Katsetusel 

kasutati Siser Reflex Silver helkurkilet. Naha ja helkuri peale on vaja igaks juhuks asetada 

ka küpsetuspaber, sest kunagi ei tea, kuidas nahk käitub ning et pressi ära ei rikuks. Järgnevas 

tabelis toongi välja erinevad nahad ja muud materjalid, nende tulemused ning analüüsi. 

 

 

Illustratsioon 26. Koolibriga 

helkurdetail. 
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Tabel 6. Esimeste ka tsetuste analüüs. 

  Materjal ja tulemus Analüüs  

1.  

Illustratsioon 27. Naturaalne taimparknahk.  
 

Nahal on näha ümber logo liimist tulenevat heledamat 

laiku. Helkur püsib nahal kindlalt.  

2.  

Illustratsioon 28. Must matt taimparknahk.  

Samuti on ümber logo näha liimist tulenevat laiku. Küll 

aga pole tulemus siiski nii hea kui tavalisel 

taimparknahal, sest helkur on kohati äärtest karvane, 

mis võib tuleneda sellest, et see nahatöötlus ei võtnud 

selle ajaga piisavalt kindlalt helkurit kinni ning 

ülejäänud liimi ära tõmmates rebis liimi ka helkuri alt 

kaasa.  

3.  

Illustratsioon 29. Roheline 

Pueblo taimparknahk. 

Pueblo pinnal on samuti õrnalt näha liimist tulenevat 

laiku, kuid see on ajaga tuhmunud ning nüüd vaevu 

märgatav, ilmselt rohkem nahka mudides kaoks see ka 

kohe pärast trükkimist, samuti saab laiku vähendada, 

kui lõigata üleliigne liimikiht ühtlaselt ringi 

ümbert. Helkurdetail püsib nahal tugevalt. 

4.  

Illustratsioon 30. Sinine kroomparknahk. 

Selle naha puhul pole liigne liim pinna tooni muutnud, 

kuid pressimisest on näha materjali üldine kuju. Seda 

saaks vähendada pressi tugevust maha tõmmates. 

Helkur on sellel materjalil aga kindlalt ning tulemus 

püsiv.  
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5. 

Illustratsioon 31. Vahatatud ja õlitatud 

pinnaga roheline taimparknahk. 

Nagu arvata oli, siis vahatatud ja õlitatud 

taimparknahale see liim külge ei hakka.  Pealmist 

kihti eemaldades tuleb see koos helkuri ja  naha 

pealmise töötluspinnaga.  

6.  

Illustratsioon 32. Vahatatud ja õlitatud 

pinnaga konjaki toonis taimparknahk. 

Tulemus sama, mis roheliselgi toonil. Küll aga tahtsin 

proovida, kas miskit muutub, kui trükimaterjalil puudub 

ümber liigne liimine pind. Sama tulemus on ka eelmise 

tabeli rea nahal.  

7.  

Illustratsioon 33. Must läikiva pinnaga 

kroomparknahk. 

Selle naha puhul pole liigne liim pinna tooni muutnud, 

kuid pressimisest on näha  materjali üldine kuju. Seda 

saaks vähendada pressi tugevust maha tõmmates. 

Helkur on sellel materjalil aga kindlalt ning tulemus 

püsiv.  

8.  

Illustratsioon 34. Kollane seemisnahk. 

Pressimisest on ümber näha kerge kastike, kuid seda 

saaks pressi tugevust reguleerides kindlasti vähendada. 

Helkur on kindlalt nahale kinnitunud ning püsiv. 

9.  

Illustratsioon 35. Punane nappa rõivanahk. 

Nagu näha, siis selline pinnatöötlus ei talu väga kuuma. 

Liim on pealmise kihi endaga kaasa tõmmanud ning 

naha rikkunud. Samuti ei ole helkur nahale ühtlaselt 

jäänud.  
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10.  

Illustratsioon 36. Helesinine avatud pooriga 

kroomparknahk. 

Helkur on küll tegelikult püsivalt nahale kinnitunud, 

kuid liimist on ümber tekkinud ka hele kast, mis 

tulemuse ära rikub.  

11.  

Illustratsioon 37. Roosa õhuke rõivanahk. 

Nagu näha, siis selle rõivanaha puhul on helkur ilusasti 

nahale kinnitunud, kuid ümber on liim pealmise 

värvikihi endaga kaasa tõmmanud.  

12.  

Illustratsioon 38. Punakas-

pruun kroomparknahk. 

Tulemus on püsiv, kuid sel puhul jäi tegemata katse, 

mis juhtub, kui ümber on liigne kiht liimiga.   

13.  

Illustratsioon 39. Sinine taimparknahk. 

Selle naha puhul on liigne liim muutnud ümbert värvi 

ning helkur ise on ka ümbert karvane.  

14.  

Illustratsioon 40. Pruun tekstuurne  

kroomparknahk. 

Tekstuursem nahk on helkuri ilusti külge võtnud. Küll 

aga tuleb selle veniva nahaga välja ka see, et 

helkurmaterjalil on ka endal venivus ühtepidi. Teistpidi 

venitades hakkab helkur äärtest lokkima.  
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Tabel autori koostatud. Fotod autori erakogu. 

Esimeste katsetuste käigus oli õnnestunud katsetusi üsna vähe ning ei leidnud endale sobivat 

nahka, millega kollektsioon luua. Teiste katsetuste jaoks otsisin Internetist materjali ning 

leidsin Tatra Leather kodulehelt sobivad ühtlase pinnaga taimparknahad, tellisin 5 erinevat 

väikest tükki nahka, et katsetuste järgselt enda otsus teha. Lisaks saadeti mulle ka üks 

lisatükk, mille samuti katsetustesse kaasasin.  

15.  

Illustratsioon 41. Vetthülgav sinine tekstiil. 

Materjal kannatas temperatuuri ja  ei muutunud 

katsetuse käigus, tulemus on püsiv.  

16.  

Illustratsioon 42. Pruun korktekstiil. 

Korktekstiil oli ainus, mille puhul tundsin pressi juures 

kärssamislõhna. Samuti ei ole helkur sellel pinnal 

kindlalt ning on äärtest n-ö karvane. Samuti tõmbas liim 

endaga kaasa tüki korgi kihist.  

17.  

Illustratsioon 43. Pinatex hõbedase pinnaga . 

Tulemus on püsiv ja huvitav. Selle pinnatöötluse puhul 

on helkur pinatexile kinnitunud ning saaks huvi korral 

tekitada peidetud helkuri efekti.  

18.  

Illustratsioon 44. Pinatex sinise 

pinnatöötlusega . 

Sellel pinnatöötlusel aga helkur ei püsi ning tuleb ära 

koos ülejäänud kihiga.  
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Sel korral tegime katsetused kasutades Siser Thermoreflex Plus helkurkilet. Pressi 

soojendasime 160 kraadini ning helkurit pressisime 15 sekundit. Kile osa eemaldasime enne 

pressimist (välja arvatud kollasel Ponte nahal). 

Tabel 7. Teiste katsetuste analüüs. 

 Materjal ja tulemus Analüüs 

1. 

Illustratsioon 45. Kollane taimparknahk 

(Ponte). 

Sellel hekurdetailil jätsime kilekihi pressimise ajaks peale 

ning selle kuju on pressimisel nahale jäänud. Helkurdetail ise 

on aga tugevalt nahale kinnitunud.  

2. 

Illustratsioon 46. Tumesinine 

taimparknahk (Maya). 

Kile kihi eemaldasime enne pressimist. Tulemus on väga 

puhas, helkurdetail on nahal kindlalt kinnitatud.  

3.  

Illustratsioon 47. Tumehall vahaga 

viimistletud taimparknahk (Ponte Wax). 

Kile eemaldatud enne pressimist. Kuna esimesel katsetamisel 

vahaga kaetud nahale helkurdetail hästi peale ei jäänud, siis 

olid mul ka selle nahaga kahtlused. Tulemus on aga 

õnnestunud ja helkurdetail püsib nahal kindlalt.  
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4.  

Illustratsioon 48. Tumeroheline 

taimparknahk (Uragano). 

Kile eemaldatud enne pressimist. Tulemus on väga hästi 

õnnestunud ja helkurdetail püsib nahal kindlalt.  

5.  

Illustratsioon 49. Must 

taimparknahk (Koala). 

Kile eemaldatud enne pressimist. Tulemus on väga hästi 

õnnestunud ja helkurdetail püsib nahal kindlalt.  

  

6.  

Illustratsioon 50. Naturaalne 

taimparknahk (Koala). 

Kile eemaldatud enne pressimist. Tulemus on väga hästi 

õnnestunud ja helkurdetail püsib nahal kindlalt.  

  

Tabel autori koostatud. Fotod autori erakogu. 
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Valitud reflektorkileks, mida aksessuaaridel kasutasin, sai Thermoreflex Plus, sest kile kihi 

sai eemaldada enne pressi panekut (Siser 2019: 1). Tänu sellele ei jäänud nahale helkurdetaili 

ümber pressimisranti ning tulemus jäi puhtam. 

Lõputöö praktilises osas kasutan Uragano taimparknahka, mis on pargitud 

Itaalias, Toskaanas, Conceria Puccini parkimistöökojas. Üks suur pluss, miks otsustasin 

just selle ettevõtte materjalide kasuks, on see, et kasutatakse nende loomade nahku, kelle 

liha läheb toidusektorisse. Toornahad tulevad Prantsusmaa kontrollitud 

põllumajandusettevõtetest ning ainult naha saamiseks ei tapeta ühtki looma (Conceria 

Puccini 2021). Katsetuste jaoks tellisin tumerohelise naha, kollektsiooni loomiseks valisin 

aga tumesinise tooni, sest tumesinise ja hõbedase kontrast teeb helkurelemendid efektseks 

ka päeval.  
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3.3. Vormilahendused 
 

Järgnevas loetelus olen välja toonud kollektsiooni moodustavad aksessuaarid ja esemed, 

mida kotid peaksid mahutama:  

• Suurem seljakott, millel on eraldi vahe sülearvuti ja A4 dokumentide jaoks, suurem 

vahe mahutab A5 märkmiku, vajadusel kosmeetikakoti ja paar väiksemat riideeset, lukuga 

taskusse saab panna nt võtmed, telefoni või rahakoti, neid saab kanda ka esipaneelil asuvas 

lahtises sahtlis. 

• Väiksem seljakott, kuhu mahub rahakott, A5/A6 märkmik, 0,5 liitrine veepudel, 

esipaneeli tasku telefoni või võtmete hoiustamiseks. 

• Mahukam õlakott, millel eraldi tasku sülearvuti ja A4 dokumentide jaoks, suurem 

vahe mahutab märkmiku, rahakoti, lukuga taskus või esipaneeli taskus saab hoida telefoni 

või võtmeid. 

• Väiksem õlakott, kuhu mahub rahakott, 0,5 liitrine veepudel, esipaneeli taskus või 

lukuga vahes saab hoida telefoni või võtmeid.  

• Väike vöökott, mille sisetasku mahutab telefoni, pealmine tasku isikut tõendava 

dokumendi ja pangakaardi/sularaha. 

• Arvutitasku 13 tolli sülearvuti 13 jaoks, laadija ja hiire saab paigutada esipaneelil 

olevasse taskusse. 

Olen valinud kollektsiooni sellised aksessuaarid, sest olen üsna praktilise meelega 

ning eelistan taskute või käes kandmise asemel asju kanda kottides. Samas olenevalt päevast 

on kaasas kantavate asjade hulk erinev ning seetõttu leiab kollektsioonist nii mahukama 

seljakoti, mis mahutab kogu päevaks vajalikud asjad kui ka väike vöökott, mis on paras 

näiteks välja minekuks, kui vaja vaid pangakaart, võtmed ja telefon mahutada. Kogu 

kollektsioonist valmivad algsed pabermaketid, kunstnahast prototüübid ja kavandid, kuid  

edasi liigun 2 aksessuaariga, mille ka lõputöö raames teostan. 

Minu ülesande püstitus erineb paljudest teistest eriala tudengitest ja disaineritest selle 

poolest, et ma leian endale sobiva kuju loomulikumalt paberiga mängides kui paberile koti 

kujusid visandades. Ma küll andsin endale ka sel korral võimaluse kritseldada erinevaid 

võimalikke koti kujusid ja ülesehitust, kuid minu jaoks töötab siiski paberi voltimine ja 
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kleepimine paremini, nii hakkan mõtlema kohe protsessi alguses ka nt nurga tehnilistele 

lahendustele või et kas seda on võimalik üldse õmblusmasinaga õmmelda ja kuidas. Üldiselt 

alustan tagumise paneeli mõõtude paika panemisega, seejärel liigun edasi põhja ja külgede 

paika panekule. Mõtlen, kas soovin, et nurgad jääksid 90 kraadi alla või vähenevalt ning kus 

koti erinevad paneelid peaksid kohtuma. Sellest lähtuvalt jõuan esipaneelile mõtlen selle 

ühilduvusele teiste paneelidega. Aksessuaaride kujule annavad erinevad õmblused ka 

erinevad tulemused, nt sissepoole tehtud õmblus jätab rangema joone, üksteise peale 

paigutatult nahad õmmeldes jäävad ümarama kujuga. Seega juba paberiga mängides 

otsustan selle järgi, kas paigutan paberid nii, et servad on kohakuti või üks paneel ulatub üle  

teise paneeli. Klapi kuju jätan viimaseks, sest siis näen koti vormi, millest lähtuvalt 

loon klapi vormi. Koti rihmade ja voodri lahendustele mõtlen alles siis, kui koti üldine kuju 

on paigas. Eesmärgiks on luua minimalistlike lõigetega esemed, kus on segatud nii rangemad 

kui pehmemad jooned ning leida sobivad kohad helkurdetailidele. 

Esimesed pabermaketid (Illustratsioon 

51), mida proovisin teostada, koosnesid põhiliselt  

kolmest lõikest. Eesmärgiks oli luua makett, kus 

oli segatud omavahel rangeid ja sirgeid õmbluseid  

pehmete nurgalahendustega. Tagumine paneel ja 

põhi moodustasid ühe lõike, põhja välimised  

nurgad olid tehtud ümaraks, et anda rangele koti 

kujule pehmed küljed. Esipaneeli ning külgede 

lõige oli samuti ühendatud üheks, liikudes mööda 

põhja jooni. Kolmandaks lõikeks oli nurgeline ja 

sirgete joontega klapp. Suure seljakoti küljed 

poolitasin, ehk siis jätsin pool külge esipaneelile 

ning teine pool külge moodustas eraldi vaheliistu, 

millega plaanisin luua sülearvutile eraldi tasku.  

Erinevatele makettidele vastavalt võtsin mõõdud, mängisin erinevatel 

aksessuaaridel, kas on vaja lisada liist sülearvuti taskuks, kuid kõigile jäi see sama ümarate 

nurkadega põhja lahendus, et muuta kollektsioon ühtseks. Küll aga ei leidnud ma väga häid 

viise, kuidas sellistele lõigetele veel ümaraid helkurdetaile lisada. Proovisin ka muuta ühe 

nurga täisnurkseks, et aksessuaarid oleksid asümmeetrilised, kuid selle lahendusega oleksin 

 

Illustratsioon 51. Esimesed maketid kumera 

põhjaga.   
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pidanud õmbluse liigutama väljast sisse, mis ikkagi muudab täisnurkse nurga pehmemaks 

kui väljast õmblus. Hakkasin otsima järgmiseid vorme, millega edasi liikuda. 

Jätkates asümmeetriaga, otsustasin proovida 

kanda seda esipaneelile. Järgmine makett koosnes viiest  

lõikest (Illustratsioon 52). Esimene lõige oli tagumine 

paneel, mis oli lihtsalt ristkülik. Seejärel kaks pikka riba, 

mis moodustasid küljed ja põhja, otstest kaldega 

lõigatud esipaneeli poole madalamaks, et teha esipaneel 

väiksem kui tagumine paneel. Esimesele paneelile 

jätsin kolm täisnurkset nurka ning ühe tegin kumeraks. 

Kuna aga ringjoon muudab külje pikkust võrreldes teise 

poolega, siis üritasin küll arvutada, et kui suure 

ringjoone peaksin valima, et neid pikkuseid võrdsemaks 

saama. See aga oleks tähendanud, et oleksin pidanud 

ringjoonega minema väga suureks ning kuna siis oleks 

selline poolte drastiline erinevus ära kadunud, mõtlesin ka selle maketi kõrvale jätta ning 

edasi liikuda.   

Kuna mulle esimeste makettide puhul meeldis ka see, kuidas küljepaneelid hakkasid 

ise justkui mängima, ühel kotil liikusid küljed sissepoole, teisel välja, moodustades erinevaid 

nurkade suurusi, siis otsustasin seda uues maketis edasi anda (Illustratsioon 53). Samuti 

tahtsin alles jätta tingimuse, et esipaneel on lühem kui tagumine paneel. Kokku kolm lõiget, 

kaks külge, tagumine paneel, põhi ja esimene paneel ühest tükist ning kolmandana 

klapp. Mulle küll meeldis nende makettide avatus ja tekkivad nurgad, kuid ära kadusid 

kumerad jooned ning jätsingi selle maketiga töötamise kõrvale.   

 

Illustratsioon 53. Laia küljepaneeliga maketid.  

  

Illustratsioon 52. Asümmeetrilise 

esipaneeliga makett.  
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Liikusin korraks tagasi selle sama koti lõigete juurde, millega töötades jõudsin ka 

helkuri kasutamiseni. (Lisa 1) Sellest inspireeritult soovisin esipaneeli ja tagumise paneeli 

suuruse muutumist mängides külgede ja põhja ühendusnurkadega. Maketid koosnesid 

neljast lõikest. Tagumine paneel ja põhi ühest tükist. Samuti küljed ja esipaneel oli lõigatud 

ühest tükist. Esipaneeli kohale lisatav tasku, mille ühe nurga tegin kumeraks. Neljandana 

klapp, millele antud varu, et selle saaks kinnitada tagumise paneeli välimisele küljele ja ka 

selle üks nurk on tehtud kumeraks. Sellega saavutasin kerge erinevuse kahe poole vahel, üks 

koti pool moodustub sirgetest joontest, teisele poolele on lisatud klapi ja tasku ümarad 

jooned. Proovisime ka juhendaja Kristel Suigussaarega, kuidas jääks üldmulje, kui muuta 

üks maketi põhja nurk ümaraks ja selle järgi esipaneeli ja külge paigutada, kuid  tekkis tunne, 

nagu sellest võiks efekti asemel saada hoopis defekt ja võtaks lihtsalt põhjalt ja ühest küljest 

vähemaks ruumi, mida saaks kasutada, kui see oleks kandilisem. Nägin kasutusse jäänud 

ümarates joontes võimalust ka helkurdetaili paigutamiseks. See makett oli see, millega 

nägin, et tahan edasi töötada ning hakkasingi tegema erinevates mõõtmetes kottide makette, 

et neil oleksid erinevad külje pikkused, laiused ja mahutavused. Et kõik aksessuaarid ei 

näeks ka liiga sarnased välja, otsustasin õlakotid jätta pealt lahtiseks. Kuna tegu pole seljas 

kantavate kottidega, siis õlal või käes kandes on alati olemas ülevaade ja säilib turvalisus, et 

keegi võõras ei saaks kotist midagi võtta. Samuti on neil lukuga sahtel, kuhu saab paigutada 

väärtuslikumad esemed. Kõiki neid makette (Illustratsioon 54) seob see, et ühel pool kotil 

on vaid sirged jooned, teisele on aga värskenduseks lisatud ümaraid jooni. Selleks, et 

helkurdetaile mitte kasutada ainult ühes kohas koos, olen otsustanud helkurdetailid 

paigutada esipaneelil või klapi paremale poolele, kus asuvad ka kumerad jooned ning 

ülejäänud detailid paigutan vasakule küljepaneelile. 

 

Illustratsioon 54. Kumera klapi ja  taskuga kollektsiooni maketid.  



32 
 

Valitud makettide lõigetest tegin kunstnahast prototüübid, et kindlaks teha, kas 

detailid on masinal õmmeldavad. Tehtud prototüüpidele proovisin erinevaid rihmade 

kinnitusviise ning helkurdetailide asetusi. Selles etapis liikusin edasi suure seljakoti, väikse 

õlakoti ja arvutitaskuga, et nende detailid  täpselt paika saada ning nendest kaks lõputöö 

raames teostada.  Väikse õlakoti prototüübil (Illustratsioon 55) puudub klapp, seega 

helkurdetaili paigutamiseks jäidki vaid küljed ja tasku. Erinevate kompositsioonide 

proovimise tulemusena otsustasin suurema helkurdetaili paigutada taskule (diameeter 6,5 

cm, detailiks suur kiil) ja paremale küljepaneelile (diameeter 4 cm, detailiks logo). Tasku 

kõrgus ise on 12 cm, seega kiiliga detail moodustab natuke rohkem kui poole sellest, aga 

jätab ümberringi ka piisavalt õhku. Logoga ring moodustab aga vähem kui poole külje 

laiusest, mis jätab esipaneelil asuva detaili prioriteetsemaks. 

 

Arvutitasku prototüübil (Illustratsioon 56) otsustasin helkurdetailid proovimiste 

käigus asetada klapile (diameeter 7 cm, detailiks suur kiil) ja taskule (diameeter 4 cm, 

detailiks logo). Taskule jäi väiksema ringiga logo, et säilitada võimalikult palju ruumi taskus. 

Klapile paigutasin suurema, et klappi rohkem esile tuua. Selle prototüübi tegemise käigus 

lisasin ühele tasku poolele külje osa, et anda taskule mahutavust. 

 

Illustratsioon 55. Väikse õlakoti katsetused erinevate ringidega. 
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Kõikide prototüüpide ümarad jooned said helkurdetailidest 2 cm suurema ringi järgi 

joone. See tähendab, et  kui helkurdetaili diameetriks taskul on 4 cm, siis selle lõike ümara 

joone diameetriks sai 6 cm. See jätab lõike ääre ja helkurdetaili vahele täpselt 1 cm, kus saab 

teostada õmbluseid ning jätab helkurdetailide ümber ka veidi nahast vaba pinda. Pärast 

viimaseid muudatusi sain Adobe Illustratoris lõiked korralikult vormistada ning täpselt 

paika kohad, kuhu tulevad helkurdetailid, et need saaks ikka õigesse kohta pressitud. 

 

Illustratsioon 57. Arvutitasku lõiked.  

 

Illustratsioon 56. Arvutitasku prototüübi katsetused erinevate ringidega.  
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Illustratsioon 58. Suure seljakoti lõiked.  

 

 

Illustratsioon 59. Väikse õlakoti lõiked.  
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Illustratsioon 60. Kollektsiooni kavandid.  

 

3.4. Teostus materjalis 
 

Kui olin kottide mõõdud, vormi ning helkurdetailide paigutuse paika saanud, sain hakata 

päris materjaliga tööle. Järgnevas tabelis on ülevaade suurema seljakoti ja väiksema õlakoti 

valmimisest. Kõik allolevad fotod ning tabelid on autori tehtud.  

TABEL 8. Üldine ettevalmistus. 

Tegevus Illustratsioon 

Juurdelõikus 

Esialgu lõikasin need aksessuaaride lõiked välja, millega 

pidin Tallinnasse pressima minema. Olin valmistanud ette 

suurema seljakoti, väikse õlakoti ja  ka arvutitasku lõiked.  

Illustratsioon 61. Lõigete paigutamine 

nahale. 
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Kuumpresstrükk 

Käisin Niini ja  Rauamist läbi,  võtsin helkurdetailid, et 

need järgmiseks päevaks ette valmistada. Helkurdetailid 

oli vaja lahti lõigata ning üleliigne helkur eemaldada. Kile 

eemaldasin alles trükikojas vahetult enne pressimist, et 

helkurdetailid liiga ei saaks. Kuumapressi soojendasime 

160-kraadini ja  hoidsin nahka ja helkurit pressis 15 

sekundit. Naha ja helkuri peale tuleb alati ohutuse mõttes 

panna ka  küpsetuspaber, et helkur ega nahk pressi rikuks 

ega press materjali määriks. Kõik pressimised õnnestusid 

edukalt ning helkurdetailid said püsivalt ja  täpselt 

õigetesse kohtadesse.  

Illustratsioon 62. Helkurdetail kilega. 

Illustratsioon 63. Helkurdetail kileta. 

Seejärel sain nahast välja lõigata ka ülejäänud 

lõiked. Sellest etapist liigun edasi kahe aksessuaariga, 

väikse õlakoti ning suurema seljakotiga.  

Illustratsioon 64. Juurdelõikus. 
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TABEL 9. Õlakoti valmistamine. 

Õlakoti detailide ette valmistamine 

Esi- ja  tagumisele paneelile tegin augurauaga 

augud, kuhu tulevad kruvineetidega 

rihmad. Tagumise paneeli sisemisele osale lisasin 

lukuga paneeli, kuhu saaks olulisemaid asju 

panna. Õhendasin vahepaneeli küljed. 

Illustratsioon 65. Augud kruvineetide 

paigaldamiseks. 

Õlakoti detailide õmblemine 

Õmblesin luku paneelile, seejärel sain alt ja  ülevalt 

lukuga õmmelda tagumisele paneelile. Järgmisena 

õmblesin esipaneelile helkurdetailiga tasku, mis 

sobib nt telefoni hoidmiseks. Järgmisena õmblesin 

kokku küljed põhjapaneeliga ning siis esipaneeli 

põhjaga, õmblused sissepoole. Kui prototüübil sai 

seda teha edukalt ühe õmblusena, siis päris nahk on 

nii palju jäigem, et pidin tegema kolm eraldi 

õmblust ja  seda väga hoolikalt paigutades, kuna 

õmblusmasina all tahtis nahk paigast 

minna. Lõikasin õmblusvaru vähemaks ning 

keerasin koti õigetpidi. Viimaste õmblustena 

ühendasin küljepaneelid tagumisega. 

Illustratsioon 66. Tasku esipaneelil. 

Illustratsioon 67. Enne viimaseid õmbluseid. 
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Rihmad 

Koti rihmad tegin mustast taimparknahast 75 cm 

pikkused ja 2,5 cm laiad, et kotti saaks mugavalt 

kanda nii käes kui õlal. Mõlemad rihma servad tegin 

veega niiskeks ja ümardasin puidust 

viimistluspulgaga. Rihmad kinnitasin kotile 

hõbedaste kruvineetidega. 

Illustratsioon 68. Õlakott rihmadega. 

 

Väikse õlakoti (Lisa 3) analüüs. 

Üldiselt olen tulemusega rahul, kuid esipaneeli, külgede ja põhja õmblus oleks 

õnnestunud paremini, kui oleksin enne õmmelnud kokku mõlemad küljed  põhjale ning 

viimasena esipaneeli põhjale, ehk teinud ühe õmbluse asemel kolm. Prototüübi põhjal 

hakkasin kahtlema, kas kott sellist vormi hoiab, nagu soovin, kuid tulemuseks on väike 

õlakott, mis mahutab soovitud veepudeli, rahakoti, võtmed, telefoni, A5 suuruses märkmiku. 

Väärtuslikumad väiksemad esemed saab paigutada lukuga sahtlisse. Õlakoti eelarvetabeli 

leiab lisadest (Lisa 6).  

TABEL 10. Seljakoti valmistamine. 

Seljakoti detailide ette valmistamine  

Tahtsin, et klapp oleks kergelt ja  mugavalt suletav, 

otsustasin koti klapi kinnitada magnetitega, alguses 

tegin proovi, kui suurt pesa magnetile vaja on. 

Seejärel valmistasin vajaliku suurusega 

ümmargused detailid ja õmblesin taskule ja klapile 

käsitsi magnetid sisse. Magnetid ei asu tasku 

keskjoonel, sest tasku asub koti keskjoonest paar 

sentimeetrit vasakul ning lähtusin magnetite 

paigutusel koti keskjoonest. 

Illustratsioon 69. Taskule on õmmeldud magnetid. 
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Paigutasin klapile kruvineedi kohad, kuhu 

kinnituvad rihmad ja sang käes kandmiseks. 

Illustratsioon 70. Kruvineedi kohad lõikel. 

Seljakoti detailide õmblemine 

Seljakotile tegin sisse lukuga paneeli, et tekitada 

arvutile stabiilne tasku. Paneeli küljed õhendasin, et 

koti viimane õmblus kergem oleks.  

Illustratsioon 71. Vahepaneel arvuti eraldamiseks. 

Õmblesin küljed ja esipaneeli põhjaga. Seejärel 

õmblesin klapi alumise õmbluse tagumisele 

paneelile. Tegin küljeõmblused ja seejärel klapi 

ülemise õmbluse. 

 Illustratsioon 72. Küljed on põhjale õmmeldud. 
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Rihmad 

Rihmad tegin 2,5 cm laiused, kõik rihmade servad 

tegin veega niiskeks ning ümardasin puidust 

viimistluspulgaga. Tagumisele paneelile õmblesin 

pandlad, et rihmade pikkust saaks reguleerida. 

Valisin õmblemise, et kruvineedid ei kahjustaks 

seest poolt sülearvutit. Klapile kinnitasin sanga ja 

rihmad kruvineetidega. Kui kotti sangast kinni 

hoida, saab liigutada seljakoti rihma osad vastu koti 

tagumist paneeli. 

Illustratsioon 73. Rihmad seljakotil. 

 

Seljakoti (Lisa 4) analüüs. 

Kõige suurem kahtlus oli, kas magnetid hoiavad klappi seljakoti küljes piisavalt kõvasti. 

Õnneks süsteem toimib väga hästi, kott hoiab ise tugevalt vormi ning isegi kui kott on 

esemeid täis, hoiavad magnetid klappi õigel kohal. Kott on praktiline ja mahutab pikemaks 

päevaks kõik vajaliku. Eriti rahul olen rihmasüsteemiga, millele ilmselt mõtlesin kõige 

kauem. Kuna küljeõmblusel oli juba kolm kihti nahka, siis ei soovinud pandlaid küljelt  

aasadega välja tuua ning pidin need kinnitama tagumisele paneelile. Kruvineedi asemel 

kasutasin seal õmblust, et sülearvutit kriimustuste eest kaitsta. Rihma ülemine osa on 

kinnitatud kruvineetidega, kuid rihmadel on piisavalt liigutamisruumi, et sanga kasutades 

saab keerata rihmad allapoole, et need vähem häiriksid.  Seljakoti eelarvetabeli leiab lisadest 

(Lisa  7). 
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KOKKUVÕTE  

Käesoleva lõputöö esimeses pooles uurisin erinevaid helkurmaterjale: plastikhelkurit, 

liiklusmärkidel kasutatavaid kleebiseid, kangaid ja kilet. Viimast loetelus kasutasin ka enda 

praktilises osas. Samuti tegin analüüsi nahkmaterjalide kohta. Lisaks võtsin kirjalikus osas 

fookusesse Eesti disainipoodides müüdavad aksessuaarid, kus on kasutatud helkurit, et saada 

ülevaade turul pakutavast. Analüüsist saab järeldada, et helkurmaterjale mingil määral 

disainis kasutatakse, kuid samas säilib minu aksessuaaridel omapärasus, sest 

kuumpresstrükiga helkurit nahaga kombineeritult Eesti turult ei leia.   

Praktilises pooles oli minu eesmärgiks luua aksessuaarikollektsioon, milles 

kombineerin nahka helkuriga, kasutades kuumpresstrüki tehnoloogiat. Kollektsioon 

„leatherli“ koosneb mahukamast ja väiksemast seljakotist, suuremast ja väiksemast  

õlakotist, vöökotist ja arvutitaskust. Esimeste kuumpresstrüki katsetuste käigus jõudsin 

järeldusele, et kõige parem oleks edasi liikuda taimparknahaga ning teisel katsetusel saingi 

kõik soovitud ja püsivad tulemused, mille seast sain valida endale meeldiva materjali, 

millega kollektsioon teostada. Valituks osutus Uragano taimparknahk, parimad 

kuumpresstrüki tulemused sain Siser Thermore Plus helkurkilega. 

Pärast mitmeid vormiotsinguid ja katsetusi jõudsin sobiva koti vormini ning seejärel 

sain paika panna ka tehtud helkurdetailid prototüüpidele. Seejärel sain need sobitada 

lõigetele ning minna Niini ja Rauamisse kuumpresstrükki tegema, pärast mida sain 

pühenduda aksessuaaride kokku õmblemisele.  

„Leatherli“ on kooslus minimalismist ja praktilisusest. Kokku on segatud ranged 

jooned pehmemate ja kaarjatega. Tumesinise taimparknaha peal annavad kontrasti 

hõbedased helkurdetailid, mis on efektsed ka päeval ning teevad kandja pimedas kergemini 

märgatavaks. Lõputöö raames valmis kuuest aksessuaarist kaks: väiksem õlakott ja 

mahukam seljakott.  
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SUMMARY  
 

The Use of Reflective Heat Transfer Vinyl on Leather in an Accessory Collection  

In the first half of my graduation project I researched different reflective materials: plastic 

safety reflector, reflective sheetings, fabrics and vinyl. The vinyl was used in my practical 

part as well. I also did an analysis of diferent leather materials. In the written part I focused 

also on the accessories sold in Estonia design shops, looking for products that use a reflector 

to get an overview of what is on the market. In conclusion from the analysis I can say that 

reflective materials are used to some extent in the design, but not in the same way as my 

accessories. Therefore my collection retains its originality, because leather products cannot 

be found on the Estonian market in combination with a reflector. 

On the second practical half of my project, my goal was to create an accessory collection 

using reflective heat transfer vinyl on leather. The collection „leatherli“ consists of a larger 

and smaller backpack, tote bag, smaller shoulder bag, a waist bag and a computer sleeve.  

During the initial hot press tests the results were positive leading me to the conlusion thet it 

would be best to continue using vegetable tanned leather. The second test  with Siser 

Thermore Plus batch gave the desired and lasting results. The test gave me the information 

from which I could choose the material to utilize in my collection. The Uragano leather I 

choose is tanned in Tuscany by Conceria Puccini.  

After several shape designs and experiments I came to the shape of a suitable bag and then 

I was able to put the reflector details on the prototypes. I was able to fit them to the cuts and 

go to heat transfer for the last time, after which I was able to dedicate myself to sewing the 

accessories together. 

The accessory collection „leatherli“ combines practicality and minimalism. Together, the 

strict rigid lines are mixed with the softer curved ones. The yale blue vegetable tanned leather 

is in contrast to the silver reflective materials, which are effective even during the day and 

make the wearer more noticeable in the dark. Of the six accessories in the collection, a larger 

backpack and a smaller shoulder bag were completed. 
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Lisa 1. 20/21 sügissemestril valminud õlakott 
 

Juhendaja: Gerda Retter. Foto: erakogu 
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Lisa 2. 19/20 sügissemestril tehtud väike seljakott 

 

Juhendaja: Kerli Jõgi. Foto: Anni Vallsalu. 
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Lisa 3. Ideetahvel 
 

Autori koostatud ideetahvel. 
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Lisa 4. Pilt õlakotist 
 

 

Foto: Laura Auer. 
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Lisa 5. Pilt seljakotist 
 

Autor: Laura Auer.  
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Lisa 6. Väikse õlakoti eelarvetabel 

 

Materjal Ühik Kogus Hind (€) Summa (€) 

Sinine 

taimparknahk 

dm2 26,74 1,00 26,74 

Must 

taimparknahk 

dm2 3,75 0,65 2,44 

Helkurdetail m2 0,0058 29,00 0,17 

Kruvineet tk 8 0,30 2,40 

Lukk tk 1 1,85 1,85 

Muud kulud, nt liim ja niit (5% kogusummast) 1,68 

KOKKU: 35,28€ 

Tabel autori koostatud.  
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Lisa 7. Suure seljakoti eelarvetabel 
 

Materjal Ühik Kogus Hind (€) Summa (€) 

Sinine 

taimparknahk 

dm2 45,2 1,00 45,20 

Must 

taimparknahk 

dm2 4,15 0,65 2,70 

Helkurdetail m2 0,013 29,00 0,38 

Magnet tk 4 0,50 2,00 

Pannal tk 2 1,00 4,00 

Kruvineet tk 4 0,30 1,20 

Lukk tk 1 1,85 1,85 

Muud kulud, nt liin ja niit (5% kogusummast) 2,87 

KOKKU: 60,20€ 

Tabel autori koostatud. 


